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رئيسسيد ال ال  

 

نجتمع اليوم لالحتفال بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع 

الشعب الفلسطيني، الذي أعلنته الجمعية العامة لألمم المتحدة 

، ليتوافق مع تاريخ صدور قرار 1977 من نوفمبر 29في 

، بتقسيم فلسطين إلى 1947 في العام 181األمم المتحدة رقم 

دولتين، وفقا لھذا القرار أصبحت ھناك إسرائيل التي تمتلك 

مساحة أكبر من التي أقرھا التقسيم، وأصبحت دولة فلسطين 

  .المستقلة حلم بالنسبة لنا
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إن العدوان اإلسرائيلي الغاشم على غــزة والذي خلف 

 أالف قتيل وجريح ثلثھم من األطفال، 11وراءه أكثر من 

وشرد قرابة الثالثمائة ألف نسمة، حدث تحت مرأى ومسمع 

المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته بما في ذلك منظمات 

حقوق اإلنسان، وعدم ردع ومحاسبة إسرائيل على جرائمھا 

أمر مرفوض، كما يجب على المجتمع الدولي الضغط على 

 ممارساتھا غير الشرعية وإنھاء سياسة إسرائيل للتوقف عن

االستيطـان ومصــادرة األراضي الفلسطينية، وبناء الجدار 

العازل وتھويد مدينة القدس، فھذه الممارسات ال تمثل تحديا 

 للمجتمع الدولي
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ن وإبقاء ـيـتـة الدولـل رؤيـاض حـأنھا إجھـن شـل مـب بـوحس

لشرق األوسط، وإن حالة الحرب وعدم االستقرار في منطقة ا

السالم الشامل والعادل لن يتحقق إال من خالل احترام وتنفيذ 

إسرائيل قرارات الشرعية الدولية واالعتراف بدولة فلسطين 

  .وعاصمتھا القدس الشرقية

نناشد المجتمع الدولي لالضطالع بمسؤولياته اإلنسانية 

يش واألخالقية والقانونية، لحماية الشعب الفلسطيني الذي يع

  .تحت سلطة احتالل أصبحت تتحكم بتفاصيل حياته اليومية
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 24/11/2014إن تصويت الحكومة اإلسرائيلية بتاريخ 

لصالح مشروع قانون يھودية الدولة والذي ستصبح بموجبه 

إسرائيل دولة قومية للشعب اليھودي بدال من دولة يھودية 

ساتي ديمقراطية، ھو تكريس لسياسة التمييز العنصري المؤس

لي اضد األقلية العربية الموجودة في إسرائيل والتي تمثل حو

  من السكان، كما إنه يقطع الطريق أمام عودة الالجئين % 22

الفلسطينيين، فإسرائيل تھدف من وراء ھذا القانون أفشال أي 

  .حل ألقامه الدولة الفلسطينية
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نا نناشد مرة أخرى المجتمع الدولي بالعمل على فمن ھ

 توفير الضمانات الكفيلة الستئناف مفاوضات السالم بين

لجانبيين تنفيذا لقرارات مجلس األمن ذات الصلة ومقررات ا

  .  مبادرة السالم العربية

ومن ھذا المنطلق فأن دولة الكويت أميرا وحكومة 

ني في كفاحھم وشعبا تؤكد دعمھا الكامل للشعب الفلسطي

الطويل الستعادة حقوقھم المشروعة وإلقامة دولتھم المستقلة 

 على حدود الرابع من يونيو وعاصمتھا القدس الشرقية، 
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انطالقا من إيمانھا الراسخ بمشروعية قضيتھم وعدالتھا، كما 

أننا نناشد جميع الدول الحريصة على ميثاق األمم المتحدة 

ن تقرير مصيره وتحقيق استقالله بتمكين الشعب الفلسطيني م

  .وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة

إن طلب دولة فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في 

األمم المتحدة ھو حق مشروع لھا تستند شرعيته إلى قرار 

التقسيم، خاصة بعد قرار الجمعية العامة بتاريخ 

 عضو في   بقبول فلسطين دولة مراقب غير29/9/2012

 

 



 
 

8 

Embassy of 
he State of Kuwait 

Vienna 

  كــويــتســفــارة دولــة الــ
             فيينـــا

t

 

األمم المتحدة، وفي ھذا الصدد تؤكد دولة الكويت دعمھا 

 .الكامل لطلب فلسطين في الحصول على ھذه العضوية

  السيد الرئيس 

إن دولة الكويت ترحب بالموقف التاريخي لمملكة السويد 

الصديقة، باعترافھا بدولة فلسطين وتدعو بقية الدول التي لم 

ارعة باالعتراف لما لھذ تعترف بعد بالدولة الفلسطينية للمس

الموقف من أثار ونتائج تسھم في استتباب السالم واألمن في 

  . المنطقة، وإنھاء الصراع الذي طال أمده
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كما نرحب بالتصويت الرمزي الذي تم بمجلس العموم 

 .  نوفمبر18 في البريطاني لالعتراف بدولة بفلسطين

 السيد الرئيس 

كر للجنة المعنية بالحقوق غير تتقدم دولة الكويت بجزيل الش

القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بتنظيم ھذه الفعالية 

ولدعمھم ومساندتھم للتوصل إلى ما يتطلع إليه الشعب 

 .الفلسطيني في حقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة


